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Ζητείται Νταντά (nanny)
(να µιλάει την ελληνική γλώσσα) 

για οικογένεια στο Μόσµαν
Νεαρή οικογένεια µε δύο παιδιά ζητά τις υπηρεσίες νταντάς 

που να µιλά ελληνικά. 20-25 ώρες την εβδοµάδα για να 
βοηθά στη φροντίδα ενός αγοριού δυόσιµη χρονών και ενός 

κοριτσιού έξι µηνών. Στις υποχρεώσεις περιλαµβάνεται 
λίγο µαγείρεµα, καθάρισµα και βοήθεια στην εκµάθηση της 
ελληνικής γλώσσας. Έχουµε µια βασική γνώση ελληνικών 

και επιθυµία µας είναι όλη η οικογένεια να µάθει την 
ελληνική γλώσσα. Ώρες εργασίας από τις 4 - 8 µ.µ. 

Εµπειρία µε παιδιά προτιµάται αλλά δεν είναι απαραίτητη. 
Μισθός ανάλογος προσόντων. Για περισσότερες πληροφορίες 

επικοινωνήστε µε το Μιχάλη στο 0459 327 959. 

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
“ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ”

O Εορτασμός του Αγίου Ανδρέα 
Πολιούχου της Πάτρας

θα γίνει την Κυριακή  29 Νοεμβρίου 2015  στις 09:45πμ

με Αρτοκλασία και Λιτανεία της εικόνας του Πολιούχου, 
στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, Newtown  

(378 King Street - Newtown)

Μετά το τέλος της Εκκλησίας θα μεταβούμε στην Αίθουσα του κτιρίου 
μας, 180 Unwins Bridge Rd, Sydenham, όπου και θα προσφερθεί η 

πατροπαράδοτη Σκορδαλιά με βακαλάο, μεζεδάκια, ποτά, αναψυκτικά 
και   γλυκά και Φυσικά Μελωδικές Νότες Ζωντανής Μουσικής.   

Φίλοι και φίλες της Ένωσης είστε ευπρόσδεκτοι.

Ετήσια Γενική Συνέλευση 
την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2015 στις 6:00 μμ

με διάφορα θέματα και εκλογές για την ανάδειξη 
Νέου Διοικητικού Συμβουλίου 

Η παρουσία όλων  των μελών θεωρείται Απαραίτητη
Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης

Αγαπητά Μέλη, φίλοι και φίλες

Κείµενο: Γιώργος Χατζηβασίλης. Φωτογραφίες: Κώστας και Βασιλική Ρόρρη

Π
ολύ ενδιαφέρουσα η οµιλία τού ακαδηµαϊκού µας, ∆ρ Γιώργου 
Καναράκη, µε θέµα «Αναµνήσεις από την ηµέρα τού «ΟΧΙ» και το 
Επος τού ‘40», στο Panarcadian Club, προχθές Τετάρτη, µε πρω-
τοβουλία τής Πελοποννησιακής Οµοσπονδίας. Ο ∆ρ Καναράκης, 

διέψευσε τις ανησυχίες τού πολυάριθµου ακροατηρίου πως θ’ ακούσει χι-
λιοειπωµένα στερεότυπα γύρω από την ιστορική επέτειο, χειριζόµενος το 
θέµα από διαφορετική σκοπιά µε αναφορές στην αντιµετώπιση τού «ΟΧΙ» 
και τού Επους τού ‘40 από τους διανοούµενους, τους δηµοσιογράφους και 
άλλους παράγοντες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Χαρακτηριστικά, ο Τόµας Μαν, διαπρεπής Γερµανός συγγραφεύς, Βρα-
βείο Νόµπελ 1929, όταν οι χιτλερικοί επετέθησαν κατά της Ελλάδος τον 
Απρίλιο του 1941, έστειλε από την Ζυρίχη, όπου ήτο αυτοεξόριστος, στους 
Γερµανούς στρατιώτες του µετώπου, το ακόλουθο µήνυµα:
«Το στήθος σας θα φουσκώνει από υπερηφάνεια! Ποια υπερηφάνεια; Απέ-
ναντι σε έξι ή επτά άνδρες από εσάς, στέκεται όρθιος ένας Έλληνας. Αυτός 
ο Ένας τολµάει να υπερασπίσει το στενό της Ελευθερίας, τις σύγχρονες 
Θερµοπύλες. Κι αν τύχει το Σύµβολο της ανθρωπότητας, που είναι οι Θερ-
µοπύλες, να ξαναγίνει πράξη στον ίδιον αυτόν τόπο, και πάλι οι Έλληνες 
θα είναι οι Νικητές». 
Εξάλλου, τον όρο «αχαριστία προς την Ελλάδα» χρησιµοποίησε ο Pierre 

ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ  
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ

Οµιλία ∆ρ Γιώργου Καναράκη:
«Αναµνήσεις από την ηµέρα  
τού «ΟΧΙ» και το Επος τού ‘40»

Ο ∆ρ Γιώργος Καναράκης στο βήµα.

«Πουλώντας ένα  
αµερικάνικο όνειρο:  
Τα ελληνικά καφέ  
της Αυστραλίας»
Συνεχίζεται η περιοδεία της Έκθεσης Φωτογραφίας µε την ιστο-
ρία των ελληνικών καφέ της Αυστραλίας, αλλά και τις σηµαντι-
κές επιρροές που άσκησαν στην κουλτούρα του τόπου, συνεχί-
ζεται στην Αυστραλία.
Πρόκειται για τη µεγάλη Φωτογραφική Έκθεση «Πουλώντας ένα 
αµερικάνικο όνειρο: Τα ελληνικά καφέ της Αυστραλίας», αποτέ-
λεσµα της έρευνας της γνωστής φωτογράφου Έφης Αλεξάκη, και 
του ιστορικού Λέοναρντ Ζανιζέφσκι.
Καλύπτει περίοδο περίπου 140 χρόνων, από το 1870 έως σήµε-
ρα, και περιλαµβάνει µοναδικές ασπρόµαυρες εικόνες από την 
Ελλάδα, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Αίγυπτο, αλλά 
και τις ΗΠΑ.
Τώρα οι δηµιουργοί της Έκθεσης κλήθηκαν από τη Royal 
Australian Historical Society και την Australian Society for 
History Engineering and Technology, να την παρουσιάσουν 
σε µια δηµόσια διάλεξη την Τρίτη, 8 ∆εκεµβρίου, από τις 5.30 
έως τις 7 µ.µ. στο Victory House, Royal Australian Historical 
Society, 133 Macquarie Street, Sydney.
Για πληροφορίες και κρατήσεις στον αριθµό (02) 9247 8001.




