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Σύσφιξη σχέσεων των Θεσσαλών 
της Αυστραλίας και της Ευρώπης 

Στην Τουρκία η Γκίλαρντ
την επόµενη εβδοµάδα

Αποζηµίωση $1 εκ. ζητά 
η οικογένεια του Καρλ Ουίλιαµς

Την Αυστραλία θα επισκεφτεί 
ο πρόεδρος της Οµοσπον-
δίας Θεσσαλικών Συλλόγων 

Ευρώπης κ. ∆ιαµαντής Γκίκας και 
θα παρευρεθεί µεταξύ άλλων στην 
εορταστική χοροεσπερίδα της Οµο-
σπονδίας Θεσσαλικών Συλλόγων, 
η οποία θα πραγµατοποιηθεί στο 
Σίδνεϊ το Σάββατο 5 Μαϊου 2012, 
µετά από πρόσκληση που δέχτηκε 
από τον πρόεδρο της Οµοσπονδίας 
Θεσσαλικών Συλλόγων Αυστρα-
λίας κ. Παναγιώτη Σιώµο. Κύριο 
θέµα της συζήτησης θα είναι µετα-
ξύ άλλων η σύσφιξη των σχέσεων 
των δύο Θεσσαλικών Οµοσπονδι-
ών και η αλληλογνωριµία των µε-
λών των δύο σωµατείων, που στο-
χεύουν στη διάδοση και συνέχιση 
της παράδοσης, του πολιτισµού 
και της ιστορίας της Θεσσαλίας. Η 
Οµοσπονδία Θεσσαλικών Συλλό-
γων Ευρώπης ιδρύθηκε το 2004 
και η Οµοσπονδία Θεσσαλικών 
Συλλόγων Αυστραλίας ιδρύθηκε το 

1999 ενώνοντας τους Συλλόγους 
Μετεώρων (1962), Χασίων (1971) 
και Ελασσόνας (1988). Αντίστοιχη 
συνάντηση προγραµµατίζεται από 

την Οµοσπονδία Θεσσαλικών Συλ-
λόγων Ευρώπης και µε την Οµο-
σπονδία Θεσσαλικών Συλλόγων 
Καναδά στο Τορόντο Καναδά.

Στην Τουρκία θα µεταβεί την 
επόµενη εβδοµάδα η πρω-
θυπουργός της Αυστραλίας, 

Τζούλια Γκίλαρντ, για να παραστεί 
στην εκδήλωση που θα γίνει στην 
Καλλίπολη µε την ευκαιρία της 
επετείου της απόβασης των Αυ-
στραλών στρατιωτών εκεί το 1915 
(ANZAC DAY). Πρόκειται για την 
97η επέτειο της πολύνεκρης από-
βασης των Αυστραλών στη συγκε-
κριµένη ακτή της Μικράς Ασίας.

Για την εκατοστή επέτειο η Αυ-
στραλία προγραµµατίζει µεγάλες 
εκδηλώσεις και δεκάδες χιλιάδες 
Αυστραλοί αναµένεται να µετα-
βούν στην Τουρκία. Γίνεται δε 
προσπάθεια να συµπεριληφθεί 
και η Λήµνος στις επετειακές 
εκδηλώσεις. Το ελληνικό νησί 
υπήρξε το εφαλτήριο των Αυστρα-
λών. Για τον ίδιο λόγο και φέτος 
Αυστραλοί βουλευτές θα επισκε-
φθούν τη Λήµνο για την επέτειο 
του ANZAC DAY που τιµάται στις 
25 Απριλίου. Στην Τουρκία η Γκί-
λαρντ θα έχει συνάντηση µε τον 

πρωθυπουργό Ταγίπ Ερντογάν 
µε τον οποίο θα συζητήσει διε-
θνή και διµερή θέµατα. Εικάζεται 
ότι ένα από τα θέµατα θα είναι 

και το Κυπριακό. Καθ’ οδό προς 
την Τουρκία η πρωθυπουργός της 
Αυστραλίας θα πραγµατοποιήσει 
επίσκεψη και στη Σιγκαπούρη. 

Χρηµατική αποζηµίωση ύψους 
$1 εκατοµµυρίου ζητά η οι-
κογένεια του περιβόητου 

γκάνγκστερ Καρλ Ουίλιαµς, ενός 
αδίστακτου 39χρονου έµπορου 
ναρκωτικών και δολοφόνου, που 
πέθανε ύστερα από απανωτά 
πλήγµατα στο κεφάλι στη φυλακή 

Μπάργουον της Βικτώριας, όπου 
εξέτιε ισόβια ποινή κάθειρξης 
για σειρά φόνων ανθρώπων του 
υποκόσµου. Η οικογένεια του Ου-
ίλιαµς ζητά την αποζηµίωση από το 
σύστηµα φυλακών της πολιτείας, 
«για τον πόνο και την δυστυχία που 
επέφερε στα µέλη της η στυγερή 

δολοφονία του Ουίλιαµς µέσα στις 
φυλακές». Ο Ουίλιαµς είχε δολο-
φονηθεί από άλλο κρατούµενο 
στις 19 Απριλίου 2010. Η οικογέ-
νειά του πιστεύει ότι οι αρµόδιες 
Αρχές των φυλακών δεν έλαβαν τα 
κατάλληλα µέτρα για την προστα-
σία του µέσα στις φυλακές.
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Community Care 
Worker (Field Staff)
Are you interested in working in Aged 
Care? St Basil’s is looking for people to 
work within their growing Community 
Department. 

Flexible hours• 
Permanent part-time • 
Paid travel time• 

St. Basil’s Homes provide a diverse range 
of services for frail aged people. We require 
Community Workers – Field Staff to support 
and care for clients so they can maintain 
their level of independence at home. 

Services include:
Domestic assistance• 
Personal care • 
Transport• 
Social support• 
Respite• 

You will be required to work without direct 
supervision and have a Driver’s Licence 
and a comprehensively insured car.

You will need to have a commitment to 
supporting and caring for clients. 
Preference will be given to applicants with 
relevant experience and a Certificate III 
in Aged Care or similar or willingness to 
complete qualifications within 12 months.

Successful applicants will be provided 
with training and a continuous learning 
environment.

For further information please contact 
Maria Kritikos on 9784 3254 or email 
careers@stbasils.org.au or mail your 
resume to Human Resources,  
130 Croydon Street, Lakemba 2195.

Closing Date: Monday, 30 April 2012.

Cook–Care Service 
Employee
We have a position available for a 
domestic cook at our aged care facility. 
The successful applicant will be 
responsible for all cooking duties and 
kitchen work. 

We offer our valued employees:
A continuous learning environment• 
Opportunity to make a difference• 

Essential:
Previous experience as a domestic in • 
the kitchen 
Food Safety and HACCP knowledge• 
Aged care experience • 
Reliable, punctual and dependable• 
Demonstrated commitment to working • 
safely
English literacy • 
Knowledge of WHS Manual Handling • 
requirements
Available to work variable shifts over  • 
a seven-day roster 

Desirable:
Knowledge Cook/Chill and Cook/Fresh• 
Hospitality Certificate II or relevant • 
qualification
Greek language skill• 

The successful candidate will be required 
to undertake a police check.

Submit your written application to 
rpowell@stbasils.org.au or please 
phone Ross on 9784 3212 or post to  
St Basils Homes, 130 Croydon Street, 
Lakemba 2195.

Closing Date: Friday, 27 April 2012.
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