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Special Vehicles Australia
and

Mercedes McLaren Racing
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ  ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΝΑ 

ΣΤΕΛΕΧΩΘΕΙ Η ΟΜΑΔΑ ΤΟΥΣ

Ø Personal Assistant to the Director 
Ø (Νεαρή Κυρία)

Ø Secretary 
Ø (Νεαρή Κυρία)

Ø Apprentices:  
Ø Mechanic, Electrician, Panel,  
Ø Ζeater, Spray Painter  
Ø (Νεαρός ή νεαρή)

Ø Mechanic  
Ø (Άνδρας ή γυναίκα ανεξαρτήτου ηλικίας)

Ø Panel Beater  
Ø (Άνδρας ή γυναίκα ανεξαρτήτου ηλικίας)

Ø Spray Painter  
Ø (Άνδρας ή γυναίκα ανεξαρτήτου ηλικίας)

Oι ενδιαφερόμενοι επικοινωνήστε  
μαζί μας στο 0411 222 699  

ή στείλτε με e-mail την αίτησή σας  
ή το βιογραφικό σας στο 

Info@specialvehiclesaustralia.com

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ

ΕΝΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ BELMORE ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ
ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ

Την ερχόμενην Κυριακή 7ην Ιουλίου 2013 η Ενορία και Κοινότητάς μας τελέση 
Μνημόσυνο εις τον Ιερόν Ναόν των Αγίων Πάντων υπέρ αναπαύσεως των ψυχών 
των αειμνήστων Μελών, ανδρών και γυναικών, τα οποία από της ιδρύσεώς της μέχρι 
σήμερον υπερέτησαν εις διάφορα Συμβούλια αυτής και των οποίων τα ονόματα έχουν 
ως ακολούθως:
ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΔΑΜ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΑΝΑΤΙΟΣ
ΒΕΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
ΖΩΛΟΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΕΛΑΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΛΙΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΜΠΑΡΑΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΞΕΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΠΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΕΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕΤΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
ΣΑΛΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΟΛΙΤΣΑΣ ΘΩΜΑΣ
ΤΣΙΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΣΙΩΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΑΦΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΔΡΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΔΡΙΤΣΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΛΙΒΑΝΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ
ΛΙΒΑΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΜΑΓΓΑΝΑ ΜΑΡΙΑ
ΜΠΡΑΜΗ ΜΑΡΙΑ
ΝΤΟΥΜΠΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΣΑΛΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΤΑΣΣΗ ΑΝΔΡΟΥΛΑ
ΤΗΛΙΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΟΛΙΤΣΑ ΦΛΩΡΑ
ΤΣΑΜΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Όρθρος και Θεία Λειτουργία 8.00-11.00 π.μ.
Μετά το μνημόσυνο θα προσφερθούν καφές και αναψυκτικά στην Μεγάλη Αίθουσα 
όπισθεν του Ιερού Ναού των Αγίων Πάντων.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

MNHMOΣΥΝΟ

Κοντά στην υπογραφή της συμφωνίας 
για το DisabilityCare η Δυτική Αυστραλία     
Ο 

Πρωθυπουργός της Δυτικής Αυστραλίας, Κόλιν Μπαρ-
νέτ, επιβεβαίωσε χθες την πληροφορία ότι η πολιτεία του 
βρίσκεται πολύ κοντά στην υπογραφή της συμφωνίας 

για το εθνικό πρόγραμμα ασφάλισης ατόμων με αναπηρίες, 
DisabilityCare.
Ο κ. Μπαρνέτ αποκάλυψε ότι επικοινώνησε μαζί του ο Πρω-
θυπουργός Κέβιν Ραντ και συζήτησαν θέματα που αφορούν 
στην οικονομία, έργα υποδομής στη Δυτική Αυστραλία, καθώς 
και τα δύο κυβερνητικά προγράμματα που δεν έχει υπογρά-

ψει ακόμη η πολιτεία του: το εθνικό πρόγραμμα ασφάλισης 
ατόμων με αναπηρίες και τις μεταρρυθμίσεις που προτείνει 
η κυβέρνηση στον τομέα της εκαπίδευσης βάσει της έκθεσης 
Γκόνσκι.
Ο πολιτειακός Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του σε ραδιο-
φωνικό σταθμό, εξέφρασε την ελπίδα ότι η Ομοσπονδιακή 
Κυβέρνηση θα κάνει κάποιες υποχωρήσεις και θα γίνει πιο 
ελαστική, ώστε να υπογράψει τα δύο σχετικά προγράμματα και 
η πολιτεία του.

Βιβλίο για τους Έλληνες ψαράδες της Αυστραλίας 

H αλιεία στην Αυστραλία για δεκαετίες ήταν 
«ελληνοκρατούμενη». Ακόμα και σήμερα ένα 
μεγάλο ποσοστό της ανήκει σε Έλληνες. Κά-
ποιοι μάλιστα έγιναν και πολυεκατομμυριού-
χοι.
Την τύχη αυτή δεν την είχε όμως ο Γιώργος 
Σταυρινός από τη Λέσβο που έγραψε τις εμπει-
ρίες του σε βιβλίο το οποίο παρουσιάστηκε 
πριν λίγες μέρες στη Μελβούρνη.
Ο Γιώργος Σταυρινός, 
προδιαθέτει τον αναγνώ-
στη από την αρχή, με τον 
τίτλο του βιβλίου του «Το 
Αδειανό Δίχτυ», δηλώνο-
ντας ότι η αλιεία, «ψαρο-
σύνη» όπως την ονομάζει, 
για τον ίδιο, δεν ήταν ακρι-
βώς προσοδοφόρα.
Ο ίδιος συγκαταλέγει τον 
εαυτό του, μεταξύ εκεί-
νων που, «χωρίς εμπειρία, 
γνώση και πυξίδα, πα-
ρασύρθηκαν στα βαθειά 
νερά».
«Δεν είχα σκεφτεί ότι 
έπρεπε να βασιστώ σε κα-
πεταναίους και ψαράδες. 
‘Ανθρωποι που, ως επί το 
πλείστον, έχουν γεννηθεί 
στη θάλασσα, τους αρέσει 
το ψάρεμα και έχουν συνηθίσει «το πιάτο τους 
να είναι δέκα φορές αδειανό και μια φορά γε-
μάτο».
Σε τόνο, σχεδόν απολογητικό, θα πει: «Από 
ανάγκη έγινα καπετάνιος-ψαράς. Για να απο-
κτήσει κανείς πείρα χρειάζεται χρόνος και ο 
χρόνος κοστίζει χρήματα. Εγώ την πείρα την 
πλήρωσα και με χρόνο και με χρήματα».
Μέσα από την προσωπική του ζωή στη θά-
λασσα, στην αλιεία των σκάλοπς, (χτένια) δι-

αγράφεται όλη σχεδόν η ιστορία της επαφής 
των Ελλήνων μεταναστών με το είδος αυτό 
της αλιείας, καθώς επίσης και τα προβλήμα-
τα που υπήρχαν στο χώρο, τόσο από πλευράς 
του είδους του επαγγέλματος, τους κινδύνους 
που αντιμετώπιζαν στη θάλασσα, αλλά και στη 
στεριά, σ’ ένα χώρο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό 
με αρκετή δόση αγριότητας και επικράτησης 
του ισχυρού, όχι απαραίτητα με καθαρές και 

διαυγείς κινήσεις και μεθο-
δεύσεις.
Ο ρυθμός της εξιστόρησης 
είναι θαυμαστός για έναν 
άνθρωπο που για πρώτη 
φορά επιχειρεί ένα τέτοιο 
πόνημα. Yπάρχει επίσης 
συνέπεια του ύφους που 
στόχος του είναι να φέρει 
όσο το δυνατόν πιο κοντά 
τον αναγνώστη και μέσα 
από τη δική του ιστορία, να 
τον πληροφορήσει για έναν 
κλάδο που είναι μέρος της 
ιστορίας του Έλληνα μετα-
νάστη σ’ αυτήν τη χώρα.
Tο βιβλίο «Το Αδειανό Δί-
χτυ», είναι ένα πολύτιμο 
κομμάτι της ιστορίας του 
Έλληνα μετανάστη στην 

Αυστραλία, ένα χρήσιμο εγχειρίδιο στα 
χέρια εκείνου που θα ήθελε να ασχοληθεί 
-για παράδειγμα- εκτενώς με τα επαγγέλματα 
των Ελλήνων μεταναστών, της μαζικής μετα-
νάστευσης στους αντίποδες. Είναι μια καθαρή 
φωνή ειλικρίνειας και καταγραφής σημαντι-
κών σημείων της αλιείας αυτή την εποχή, σ’ 
έναν κλάδο που οι Έλληνες έπαιξαν πρωτα-
γωνιστικό ρόλο. Η αντικειμενικότητα και η ει-
λικρίνεια στην καταγραφή των γεγονότων, του 
προσδίδει πρόσθετη αξία.


