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O ι ιδιοκτήτες και οι ένοικοι πολυκατοικίας 
στο Σίδνεϊ, η οποία εµφάνισε ανησυχητι-
κές ρωγµές, αναµένεται να συναντηθούν 
µε κυβερνητικούς αξιωµατούχους, µε τη 

διοίκηση των κτιρίων και µε εµπειρογνώµονες 
σχεδόν µία εβδοµάδα µετά την εκκένωση των 
σπιτιών τους.
Τα συγκροτήµατα διαµερισµάτων Mascot Towers, 
στο νότιο τµήµα της πόλης, εκκενώθηκαν την 
Παρασκευή το βράδυ, αφού οι µηχανικοί ανησυ-
χούσαν για τις ρωγµές στην κύρια δοµή στήριξης 
και στην πρόσοψη της µόλις 10 ετών πολυκα-
τοικίας, στην οδό Bourke. Τις επόµενες ηµέρες 
οι κάτοικοι ενηµερώθηκαν ότι περίπου τα µισά 
από τα 122 διαµερίσµατα θεωρούνται εν µέρει 
προσβάσιµα και θα µπορούσαν να επιστρέψουν 
για λίγο, προκειµένου να συλλέξουν προσωπικά 
αντικείµενα, µε τη συνοδεία της διοίκησης και 
της ασφάλειας του κτιρίου. Όλα τα υπόλοιπα δι-
αµερίσµατα ανήκουν στη µη προσβάσιµη ζώνη 

και οι κάτοικοι δεν µπορούν να µπουν καθόλου. 
Ανάµεσά τους και χώροι στάθµευσης, αναψυχής 
κι ορισµένες επιχειρήσεις.
Η διοίκηση κτιρίων έστειλε ένα ηλεκτρονικό µή-
νυµα τη ∆ευτέρα το απόγευµα, ενηµερώνοντας 
τους ενδιαφερόµενους ότι σχεδιάζονται συναντή-
σεις γι’ αργότερα µέσα στην εβδοµάδα, προκειµέ-
νου να συζητηθούν τα νέα σχετικά µε το κτίριο. 
Επίσης, την Πέµπτη το βράδυ θα απαντηθούν 
από τους αρµόδιους ερωτήσεις των ιδιοκτητών 
και των ενοικιαστών ξεχωριστά. Σχετικά µε την 
ασφαλιστική πολιτική του κτιρίου για τη χρηµα-
τοδότηση της προσωρινής στέγασης, σύµφωνα 
µε το ίδιο µήνυµα «αναζητούνται περαιτέρω συµ-
βουλές για το θέµα αυτό και θα ακολουθήσουν 
περαιτέρω πληροφορίες στη συνάντηση των ιδι-
οκτητών». Ένας ενοικιαστής, που φιλοξενείται 
προσωρινά σε φουσκωτό στρώµα στο πάτωµα 
ενός φίλου του, δήλωσε ότι περιµένει περαιτέρω 
ενηµερώσεις για να αποφασίσει τι να κάνει κι ότι 

µε το πέρας της εβδοµάδας η ζωή θα γίνει πολύ 
πιο σκληρή, αν δεν µπορέσει να επιστρέψει.
Όσον αφορά τον λογαριασµό για τις επισκευές, 
δεν είναι σαφές ποιος θα κληθεί να τον πληρώ-
σει, ωστόσο πιθανολογείται ότι το βάρος θα πέ-
σει στους ιδιοκτήτες, καθώς το κτίριο είναι πολύ 
παλιό για να καλυφθεί από την εγγύηση. Η διοί-
κηση κτιρίων ανακοίνωσε τη ∆ευτέρα ότι θα ζη-
τήσει από την πρωθυπουργό της ΝΝΟ, κ. Gladys 
Berejiklian, οικονοµική βοήθεια για την κάλυψη 
του κόστους προσωρινής στέγασης των ιδιοκτη-
τών και των ανασφάλιστων ενοίκων.
Στο µεταξύ, διενεργείται ανεξάρτητη έρευνα σχε-
τικά µε την αιτία του προβλήµατος.

ZHTEITAI 
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Γίνετε µέλος της οµάδας του προσωπικού µας. 

Ζητάµε µάγειρα για ολική απασχόληση για να εργα-
σθεί σε ένα από τα καταστήµατά µας Fish & Chips 
ή Chicks & Burgers, που βρίσκονται στο Coogee. 
Το προσωπικό µας έχει στόχο να προσφέρει άριστη 
εξυπηρέτηση και άριστη ποιότητα φαγητού.

Προσόντα και εµπειρία
•   Προϋπηρεσία ενός έτους (τουλάχιστον) σε παρό-

µοια θέση

Καθήκοντα και Ευθύνες
•  Μαγείρεµα
•  Προετοιµασία
•  Σαλάτες
•  Νέες Συνταγές
 Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε
Jessy 0421 422 962

POSITION VACANT 

FULL TIME COOK
Join our team at one of our venues; Fish 
& Chips or Chicks & Burgers, located in 
Coogee. We are on the hunt for a full time 
cook.We are a small tight knit team with the 
aim to provide excellent service and food. 

Qualifications & experience
•  One year experience in similar position

Tasks & responsibilities
•  Cooking
•  Prep
• Salad making
•  Devising new recipes
 

For more information 
call Jessy 0421 422 962

Μια βδομάδα μετά συνάντηση 
των «άστεγων» ενοίκων με τις αρχές

Πατέρας αγνοούµενου εφήβου: 
«Βοηθήστε µε να τον βρω»
Η οικογένεια ενός Βέλγου του-
ρίστα περιπατητή, που αγνοεί-
ται εβδοµάδες στη βόρεια ΝΝΟ, 
ελπίζει ότι πληροφορίες από µια 
κρυπτογραφηµένη υπηρεσία συ-
νοµιλιών θα βοηθήσουν τις αρ-
χές να βρουν τον έφηβο.
Η αστυνοµία της ΝΝΟ παραδέ-
χτηκε ότι έχει «µπερδευτεί» από 
την εξαφάνιση του Theo Hayez, 
ο οποίος για τελευταία φορά 
βγήκε από το µπαρ του Cheeky 

Monkey στο Byron Bay περί-
που στις 11 µ.µ. στις 31 Μαΐου, 
αφού προηγουµένως είχε κατα-
γραφεί σε κάµερα CCTV να αγο-
ράζει αλκοόλ σε µια κάβα.
Ο πατέρας του, Laurent Hayez, 
έφτασε στην Αυστραλία την πε-
ρασµένη εβδοµάδα και τη ∆ευτέ-
ρα εµφανίστηκε στο αστυνοµικό 
τµήµα του Tweed Heads για να 
ικετέψει το κοινό για βοήθεια, 
λέγοντας ότι ο γιος του ήταν «σε 

σοβαρό κίνδυνο».
«Υποσχέθηκα στον µικρό αδελ-
φό του Theo ότι θα φέρω τον 
αδελφό του πίσω στο σπίτι. Πα-
ρακαλώ, βοηθήστε µε να τηρή-
σω την υπόσχεσή µου» είπε ο κ. 
Hayez µέσα από τα δάκρυά του.
Ο Theo χρησιµοποίησε την 
κρυπτογραφηµένη υπηρεσία 
Whatsapp τη νύχτα που εξαφα-
νίστηκε και ο κ. Hayez ζήτησε 
βοήθεια για να έχει πρόσβαση 
στα µηνύµατα. Η WhatsApp έχει 
παράσχει τις πληροφορίες που 
έχει στην Αστυνοµία της ΝΝΟ.
Ωστόσο, η εταιρεία είναι σε 
θέση να αποκτήσει πρόσβαση 
και να αποκαλύψει µόνο ορι-
σµένες πληροφορίες, οι οποίες 
µπορούν να περιλαµβάνουν το 
όνοµα του χρήστη, την τελευταία 
ηµεροµηνία εµφάνισης, τη διεύ-
θυνση IP και τις βασικές πληρο-
φορίες, αλλά όχι το περιεχόµενο 
των κρυπτογραφηµένων µηνυ-
µάτων.
Ο Theo είχε ετοιµαστεί να επι-
στρέψει στην πατρίδα του µετά 
από οκτώ µήνες που ταξιδεύει 
στην Αυστραλία.
Οι αστυνοµικοί του τµήµατος 
ανθρωποκτονιών βοηθούν την 
έρευνα µαζί µε τις βελγικές αρ-
χές, αλλά ο επιθεωρητής David 
Roptell υποστηρίζει ότι υπάρχει 
ελπίδα ο Theo να είναι ζωντα-
νός.
Οι αναζητήσεις θα συνεχιστούν 
µε µέλη της κοινότητας και µε 
διάφορους οργανισµούς που 
ερευνούν τις δασικές εκτάσεις, 
τους δρόµους και τις παραλίες 
για τυχόν σηµάδια του 18χρο-
νου.

Θησαυροφύλακας ΝΝΟ: Μικρότερο το πλεόνασµα
Ο θησαυροφύλακας της ΝΝΟ λέει ότι ο τρίτος προϋπολογισµός του θα 
κλειδώσει στις εκλογικές υποσχέσεις της κυβέρνησης και θα έχει στον 
πυρήνα του τους αγρότες της πολιτείας. Ο Dominic Perrottet επρόκειτο 
χτες να κοινοποιήσει τον πρώτο προϋπολογισµό του από την επανε-
κλογή του Συνασπισµού τον Μάρτιο. Ο προϋπολογισµός περιλαµβάνει 
επιπλέον 355 εκατοµµύρια δολάρια για την υποστήριξη των θυµάτων 
της ξηρασίας και 400 εκατοµµύρια δολάρια για τη βελτίωση των περι-
φερειακών δεδοµένων και της κινητής συνδεσιµότητας. «Με πολλούς 
τρόπους, είναι ένας προϋπολογισµός για τα δάση, και οι αγρότες µας 
βρίσκονται στο επίκεντρό του» δήλωσε ο κ. Perrottet στο AAP τη ∆ευ-
τέρα. Ο προϋπολογισµός αναµένεται να έχει πλεόνασµα ύψους 802 
εκατοµµυρίων δολαρίων, πολύ µικρότερο από ό, τι πέρυσι και πολύ 
χαµηλότερο από το αναµενόµενο. Ο κ. Perrottet δήλωσε ότι ο προϋ-
πολογισµός ανταποκρίνεται στις δεσµεύσεις που αναλήφθηκαν κατά 
την προεκλογική περίοδο, συµπεριλαµβανοµένων 4600 επιπλέον κα-
θηγητών, 5000 νέων νοσοκόµων και µαιών και 1500 επιπλέον αστυ-
νοµικών.
Η εξοικονόµηση του προϋπολογισµού περιλαµβάνει την περικοπή του 
«back office» της κυβέρνησης της Νέας Νότιας Ουαλίας και τις αλλαγές 
στη µακροχρόνια άδεια υπηρεσίας για τους δηµόσιους υπαλλήλους.
Ο θησαυροφύλακας δήλωσε ότι αναµένεται ότι οι απώλειες θέσεων ερ-
γασίας –µεταξύ 1000 και 2500 θέσεων– θα πραγµατοποιηθούν µέσω 
εθελούσιας αποχώρησης και φυσικής µείωσής τους.
Αναγνώρισε ότι η ΝΝΟ αντιµετώπισε διάφορες προκλήσεις, συµπερι-
λαµβανοµένης µιας διόρθωσης στην αγορά ακινήτων και µιας πτώσης 
των εσόδων από το τέλος χαρτοσήµου και από τον φόρο αγαθών και 
υπηρεσιών. Αλλά ο κ. Perrottet δήλωσε ότι το χτίσιµο υποδοµών θα 
οδηγήσει στην οικονοµική ανάπτυξη και ότι, ενώ δεν θέλει να προκα-
ταλάβει τους αριθµούς, ο προϋπολογισµός θα είναι πλεονασµατικός.




