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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

Δενδροκομεία
Driveways
Βαψίματα

Πλακάκια
Καθαρισμούς

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Ημερομηνία: Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2016
Ώρα: 11:00πμ  -« Φροντίδα Ηλικιωμένων», 
  με την Yvonne Kalafatas, υπάλληλος υπηρεσίας 
 οικονομικών πληροφοριών του Centrelink.
12:00μμ – Διαχείριση Περιουσίας, διαθήκες, 
πληρεξούσια και νομικά θέματα», 
 με τον Tony Kassapakis.

Τοποθεσία: Ελληνική Κοινοτική Λέσχη, 
206 – 210 Lakemba St, Lakemba NSW 2196

Θέματα:
1. Διαχείριση Περιουσίας
2. Πληρεξούσια
3.  Λάθη που γίνονται στην διαχείριση της Περιουσίας (Παραδείγματα από τις 

δικιές σας εμπειρίες)
4. Απαντήσεις σε ερωτήσεις του κοινού.

Οι ανωτέρω παρουσιάσεις θα γίνουν για τους Ηλικιωμένους και εν συνεχεία 
θα αναπτύξουμε τις δικιές σας εμπειρίες και ερωτήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε 
με την Dominique George, τμήμα Πρόνοιας στο τηλέφωνο: 02 9740 8310

GREEK ORTHODOX COMMUNITY OF NSW LTD.
ABN 50 000 018 128 ACN 000 018 128

WELFARE SERVICE
ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΝΟ 

ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ ΕΝΟΙΚΟΙ ΖΗΤΟΥΝ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Ζητούνται άμεσα εθελοντές επισκέπτες για μοναχικούς 
ένοικους γηροκομείου στα δυτικά προάστεια. 
Μιάμιση με δύο ώρες κάθε δεκαπενθήμερο. 

Επίσης ζητούνται εθελοντές για τα καθημερινά προγράμματα 
φροντίδας για άτομα άνω των 65 ετών που ζουν στην περιοχή. 

Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση και υποστήριξη.
Οι εθελοντές θα πρέπει να μιλούν Ελληνικά και Αγγλικά.

Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο Canterbury 
Earlwood Caring Association τηλ. 9559 4013 και ζητήστε την Μαργαρίτα 

Ζητείται μάγειρας
Ελληνικό εστιατόριο ζητά να προσλάβει  

μάγειρα για a la carte menu. 
Μισθός λίαν  ικανοποιητικός.

Οι ενδιαφερόμενοι να τηλεφωνήσουν 
στο 0402 117 359 και να ζητήσουν τον Νίκο.

O καρδινάλιος George Pell δεν θα  
παρουσιαστεί αυτοπροσώπως στην Επιτροπή 
που ερευνά την παιδική κακοποίηση

Θανατηφόρο τροχαίο: Δεν ήξερε 
πως ο φίλος της δεν είχε δίπλωμα...

Έφυγε από τη ζωή ο Λέριος ποιητής 
Δημήτρης Τσαλουμάς

Ο 
Καρδινάλιος George Pell 
απαλλάχθηκε από την υπο-
χρέωση να καταθέσει αυ-
τοπροσώπως στη Βασιλική 

Επιτροπή που ερευνά τα περιστατικά 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. 
Αντί της προσωπικής παρουσίας,  θα 
εμφανιστεί μέσω τηλεοπτικής σύνδε-
σης από τη Ρώμη για να δώσει στοι-
χεία σχετικά με τα αδικήματα για τα 
οποία κατηγορείται η εκκλησία στο 
Ballarat. Ο πρόεδρος της Επιτρο-
πής, Peter McClellan, ανέφερε ότι 
έκανε δεκτές τις  ιατρικές αποδείξεις 
που αναφέρουν ότι ο 74χρονος θα 

έθετε σε κίνδυνο τη ζωή του λόγω 
καρδιακής ανεπάρκειας αν αναγκαζό-
ταν να πετάξει για την Αυστραλία. Ο 
Καρδινάλιος Pell, δεν παρέστει στην 
ακροαματική διαδικασία στο Ballarat 
τον περασμένο Δεκέμβριο, εξοργίζο-
ντας τα θύματα. Να σημειωθεί ότι ό 
McClellan αρνήθηκε στο παρελθόν 
αίτημα του Καρδινάλιου  να δώσει 
την κατάθεσή του μέσω τηλεοπτικής 
σύνδεσης. Ο Καρδινάλιος, ο οποίος 
ήταν υπεύθυνος για την επισκοπή 
Ballarat την περίοδο 1971-1979, 
έχει καρκίνο του εντέρου και λαμβά-
νει φροντίδα.

Ζήτησε από το φίλο της να οδηγήσει το αυτοκίνητό της, και λίγα λεπτά αργό-
τερα ενεπλάκη σε θανατηφόρο ατύχημα. Το περιστατιό έγινε στο Κόγκαρα το 
2014, και τώρα η ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου ισχυρίζεται ότι δεν ήξερε πως 
ο φίλος της δεν είχε δίπλωμα οδήγησης. Θύμα η 16χρονη Aneri Patel που 
στεκόταν σε στάση λεωφορείου όταν χτυπήθηκε από το αυτοκίνητο που στη 
συνέχεια μπήκε μέσα σε πλησίον κατάστημα. Χθες, ο πατέρας της Aneri Patel 
μιλώντας με δάκρυα στα μάτια δήλωσε στο δικαστήριο ότι “η ζωή μας δεν 
θα είναι ποτέ η ίδια χωρίς την κόρη μας» και πρόσθεσε ότι “η κόρη του είχε 
μεγάλα όνειρα και ένα μεγάλο μέλλον μπροστά της”.

Απεβίωσε την περασμένη Τετάρτη 
σε ηλικία 95 ετών στη Λέρο, ο ποι-
ητής Δημήτριος Τσαλουμάς. Τα τε-
λευταία χρόνια ζούσε στην Αθήνα, 
μαζί με την κόρη του Ματίνα και την 
οικογένειά της. Εδώ και δυο μήνες 
η οικογένεια μεταφέρθηκε στο γενέ-
θλιο νησί, προκειμένου να εκπληρω-
θεί η τελευταία επιθυμία του ποιητή, 
που ήταν να πεθάνει και να ταφεί 
στη Λέρο.Γεννήθηκε στη Λέρο της 
Δωδεκανήσου το 1921 και φοίτη-
σε στα ελληνικά και ιταλικά σχολεία 
του νησιού του και της Ρόδου ως το 
1942. Με την απελευθέρωση της 
Δωδεκανήσου, και πιο συγκεκριμένα 
το 1951, μετανάστευσε στη μακρινή 
Αυστραλία, όπου σπούδασε στο Πα-
νεπιστήμιο της Μελβούρνης και δί-
δαξε στα εκεί πολιτειακά σχολεία Μέ-

σης Εκπαίδευσης ως το 1982.Δίδαξε 
επίσης σε διάφορα πανεπιστήμια της 
Αυστραλίας και στην Οξφόρδη με την 
ιδιότητα του writer-in-residence.To 
1983, μια επιλογή από τα ελληνικά 
του ποιήματα μεταφρασμένα στα αγ-
γλικά από τον Philip Grundy με τον 
τίτλο «The Observatory» κέρδισε το 
πρώτο βραβείο αγγλικής λογοτεχνίας 
της Εθνικής Επιτροπής Βιβλίου της 
Αυστραλίας.Το 1995 τιμήθηκε με τις 
διακρίσεις Patrick White Award και 
Wesley M. Wright Award του Διε-
θνούς Φεστιβάλ της Αδελαΐδας. Το 
2001 του απονεμήθηκε η ανώτατη 
διάκριση Emeritus Award του Αυ-
στραλιανού Συμβουλίου και το 2003 
το Christopher Brennan Award της 
Εθνικής Εταιρείας Συγγραφέων Αυ-
στραλίας.


