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Η EURO FORMWORK AUSTRALIA 
CONSTRUCTIONS PTY LTD

ζητά για full time απασχόληση (6 ηµέρες) 
ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΥΣ τεχνίτες για καλουπώµατα 

και εργάτες για οικοδοµή. Αρχίζετε δουλειά αµέσως.
Συνταξιούχοι τεχνίτες ευπρόσδεκτοι. Τηλ. 9719 8850

Παρακαλούµε αποστείλατε τα βιογραφικά σας 
στον κ. Γιώργο Ζορµπά 

στο email: euroformworkaust@bigpond.com

ZHTOYNTAI

HANDY MAN
Ο ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

για όλες τις δουλειές

Νικόλαος Τσιότσιας

0404 676 366

Γραφείο: 02 9594 5379

Κινητό: 0414 381 996

Σκεπές
Χτισίµατα

Remove Asbestos

∆ενδροκοµεία
Driveways
Βαψίµατα

Πλακάκια
Καθαρισµούς

Στη Μελβούρνη το 37ο συνέδριο 
των Κρητών της Ωκεανίας

Η 
Παγκρήτια Ένωση Μελβούρ-
νης και η Κρητική Αδελφό-
τητα Μελβούρνης θα φιλοξε-
νήσουν το 37ο Συνέδριο της 

Κρητικής Οµοσπονδίας Αυστραλίας 
& Νέας Ζηλανδίας από τις 7 έως και 
τις 12 Ιανουαρίου στη Μελβούρνη. 
Στο Συνέδριο θα παραβρεθούν µέλη 
Κρητικών Σωµατείων από όλη την 
Ωκεανία. Αναλυτικά, το «παρών» θα 
δώσουν εκπρόσωποι από την Κρητική 
Αδελφότητα Καµπέρας & Περιχώρων, 
την Κρητική Ένωση Ντάργουιν, την 
Κρητική Ένωση Νέας Ζηλανδίας, την 
Κρητική Αδελφότητα Κουισλάνδης, 
τον Σύνδεσµο Κρητών Νοτίου Αυ-
στραλίας, την Κρητική Ένωση Σίδνεϊ 
και Νέας Νότιας Ουαλίας, την Κρητι-
κή Ένωση Τασµανίας και την Κρητική 
Αδελφότητα ∆υτικής Αυστραλίας, οι 
οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να απο-
λαύσουν ένα µοναδικό πρόγραµµα µε 
πολλές διασκεδαστικές επιλογές που 
έχουν επιµεληθεί τα Κρητικά Σωµα-
τεία της Μελβούρνης. Την Έναρξη του 
Συνεδρίου θα τιµήσουν µε την παρου-
σία τους ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος 
∆έρβης κ. Ιεζεκιήλ, ο Θεοφιλέστατος 
Επίσκοπος Μιλητουπόλεως κ. Ιάκω-
βος, η Γενική Πρόξενος της Ελλάδος 
στη Μελβούρνη κα Χριστίνα Σηµαντη-
ράκη, η Οµοσπονδιακή Βουλευτής κα 
Μαρία Βαµβακινού, ο Πρόεδρος του 
Παγκοσµίου Συµβουλίου Κρητών από 
την Αµερική κ. Μανώλης Βεληβασά-
κης και οι Πρόεδροι των Ελληνικών 
Σωµατείων της Μελβούρνης.
Το πλούσιο πρόγραµµα στα πλαίσια 
του Συνεδρίου περιλαµβάνει µεταξύ 
άλλων: εκδροµές στο Yarra Valley µε 
επίσκεψη στα καλύτερα Οινοποιεία 
της Βικτώριας, εκδροµή στο Sorrento 
Park µε άφθονους µεζέδες και τσικου-
διά και επίσης εκδροµή στο Phillip 
Island όπου οι παραβρισκόµενοι θα 
έχουν την καταπληκτική ευκαιρία να 
απολαύσουν τους πιγκουίνους.  Ακό-
µα θα γίνουν εκδροµές στην πόλη της 
Μελβούρνης µε επίσκεψη σε αξιοθέα-
τα όπως το Eureka Tower και το Star 

Observation Wheel καθώς και επίσκε-
ψη στο Εθνικό Μουσείο αλλά και στο 
Shrine of Remembrance, στο Ελληνικό 
Πολιτιστικό κέντρο και σε άλλα πολλά 
που αξίζουν να επισκεφτεί κανείς. Οι 
σύνεδροι θα έχουν επίσης την ευκαι-
ρία να δειπνήσουν σε κρητικές παρα-
δοσιακές ταβέρνες όπου θα µείνουν 
εντυπωσιασµένοι από τις γεύσεις και 
τη φιλοξενία. Ακόµα θα τελεστεί δο-
ξολογία για τους Συνέδρους στην Ιερά 
Μονή Αγίου Ευσταθίου, τη δοξολογία 
θα διαδεχθεί τελετή Κατάθεσης Στεφά-
νων στο αυστραλό-ελληνικό Μνηµείο 
και στη συνέχεια θα παρακολουθή-
σουν στον Αγιασµό των Υδάτων στα 
πλαίσια του Εορτασµού των Θεοφα-
νείων όπου πλήθος πιστών της Ελ-
ληνικής Παροικίας δίνει το «παρών» 
κάθε χρόνο. Αξιοσηµείωτες είναι και 
οι δραστηριότητες της νεολαίας κατά 
τη διάρκεια του Συνεδρίου, όπως εί-
ναι η µέρα αθλητισµού συµπεριλαµ-
βανοµένων των αθληµάτων τένις και 
ποδοσφαίρου. Το 5ήµερο Συνέδριο 
θα καλύψουν µουσικά οι Καλλιτέ-
χνες από τη Κρήτη Γιώργος Στρατάκης 
(Λύρα - Τραγούδι), Νίκος Στρατάκης 
(Λαούτο - Τραγούδι) και ∆ηµήτρης 
Ζωγραφάκης (Κιθάρα) οι οποίοι θα 
αναλάβουν το Μουσικό κοµµάτι του 
Συνεδρίου µε πολλές εµφανίσεις και 
µε αποκορύφωµα την µεγάλη χοροε-
σπερίδα στο Κρητικό Χωριό. Το Συνέ-
δριο θα λαµπρύνουν µε τη συµµετοχή 
τους τα παιδικά και µεγάλα χορευτικά 
συγκροτήµατα της Παγκρήτιας Ένω-
σης Μελβούρνης της Κρητικής Αδελ-
φότητας Μελβούρνης, της Αδελφότη-
τας Κρητών Κουισλάνδης καθώς και 
της Κρητικής Αδελφότητας Νέας Νότι-
ας Ουαλίας. Στο πλαίσιο του Συνεδρί-
ου θα λάβει χώρα η Ετήσια Γενική Συ-
νέλευση της Κρητικής Οµοσπονδίας 
Αυστραλίας & Νέας Ζηλανδίας όπως 
επίσης και η Ετήσια Γενική Συνέλευση 
της Κρητικής Νεολαίας Αυστραλίας & 
Νέας Ζηλανδίας οι οποίες θα απασχο-
λήσουν τους Κρήτες µε αρκετά σοβαρά 
θέµατα στην Ηµερησία ∆ιάταξη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
ΨΗΣΤΗΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

για ελληνικό µαγαζί στο Σύδνεϋ
Επίσης νέος ή νέα για εξυπηρέτηση πελατών 

και βοηθός κουζίνας

Παρακαλούµε τηλεφωνήστε 
0498 659 927 ή 0498 659 928




