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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 

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 – ∆ιαχείριση Περιουσίας, διαθήκες, 
πληρεξούσια και νοµικά θέµατα», 
 µε τον Tony Kassapakis.

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

Θέµατα:
1. ∆ιαχείριση 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 

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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑ
Σοβαρή κυρία 65 ετών, οικονοµικά ανεξάρτητη, 

ζητά γνωριµία µε κύριο 65-68 ετών, 
επίσης οικονοµικά ανεξάρτητο, µε σκοπό τη φιλία 

και ότι άλλο προκύψει.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν  
να στείλουν τα στοιχεία τους στο:

PO Box 164, Canterbury NSW 2193

Επιστολή του Προέδρου των Ελληνο-
Αυστραλών Εκπαιδευτικών ΝΝΟ στον Κόσµο

Mαζική διακοπή λειτουργίας για τους χρήστες 
κινητών της Telstra σε όλη την Αυστραλία

Η επιστολή που λάβαµε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου από τον Πρό-
εδρο των Ελληνο-Αυστραλών Εκπαιδευτικών ΝΝΟ, ∆ρ Παναγιώτη ∆ιαµά-
ντη, για την έκδοση της περασµένης Τρίτης, µας έδωσε ιδιαίτερη χαρά και 
µας δίνει κίνητρα να συνεχίσουµε να καλύπτουµε όσο καλύτερα µπορούµε τα 
δρώµενα της παροικίας µας. Στην επιστολή, ο ∆ρ ∆ιαµάντης αναφέρει µεταξύ 
άλλων: “Αξιότιµοι φίλοι, εκ µέρους του Συλλόγου Ελληνο-Αυστραλών Εκπαι-
δευτικών σας ευχαριστώ για την συλλεκτική σηµερινή έκδοση της εφηµερίδας 
Ο ΚΟΣΜΟΣ.

Οι φωτογραφίες µαζί µε την ανταπόκριση και τους καταλόγους των ονοµά-
των των βραβευθέντων παρουσιάζουν µε τον καλύτερο τρόπο την εκδήλωση 
και τους σκοπούς της διοργάνωσής της. Είστε πάντα στο πλευρό του Συλλό-
γου µας και των Ελληνικών Γραµµάτων και για άλλη µία φορά σας ευχαρι-
στούµε…”

Οι πελάτες της κινητής τηλεφωνίας της Telstra κινητά αντιµετωπίζουν προ-
βλήµατα καθώς σε πολλές καταστάσεις διακόπτεται η σύνδεση τους και επη-
ρεάζονται οι τηλεφωνικές κλήσεις και η χρήση δεδοµένων. Πελάτες έχουν 
αναφέρει ότι «δεν υπάρχει σύνδεση» και δεν µπορούν να κάνουν κλήσεις.

Σε ανακοίνωση της η Telstra, ανέφερε χθες ότι ερευνά το πρόβληµα. «Είµα-
στε ενήµεροι για το ζήτηµα που που επηρεάζει τα κινητά τηλέφωνα σε εθνικό 
επίπεδο. Εργαζόµαστε για την επίλυση του θέµατος το συντοµότερο δυνατό 
και ευχαριστούµε τους πελάτες για την υποµονή τους», αναφέρει η ανακοίνω-
ση. Σύµφωνα µε την ιστοσελίδα της Telstra, προβλήµατα αντιµετώπισαν οι 
πελάτες της στο Σίδνεϊ, τη Βρισβάνη, τη Μελβούρνη, το Περθ, την Αδελαΐδα, 
το Ryde, το Annerley, το  South Yarra, το Brunswick West, και το Eastwood.

Η επόµενη προγραµµατισµένη εκδήλωση «Μια βραδιά µε τον Μπιλ 
Μουσούλη» θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 18 Φεβρουαρίου, στις 
7µµ, στον συνηθισµένο χώρο της Κυπριακής Κοινότητας ΝΝΟ (58 
Stanmore Rd, Stanmore). 
Ο σκηνοθέτης θα είναι παρών τη βραδιά της εκδήλωσης. Ο Μπιλ 
Μουσούλης είναι ένας ανεξάρτητος κινηµατογραφιστής και κριτι-
κός κινηµατογράφου. Το έργο του περιλαµβάνει πάνω από 100 
ταινίες, µεταξύ των οποίων 9 µεγάλου µήκους, µε πιο πρόσφατη 
την ταινία Wild and Precious (2012). Είναι ο ιδρυτής της οµάδας 
Melbourne Super-8 Film Group (1985), του διαδικτυακού περιοδι-
κού Senses of Cinema (1999) και της βάσης δεδοµένων Melbourne 
Independent Filmmakers. Θα προβληθούν ταινίες µικρού µήκους, 
πρόσφατα γυρισµένες στην Ελλάδα, και αποσπάσµατα από την και-
νούρια του ταινία µε τίτλο «Τραγούδια της Επανάστασης». Θα ακο-
λουθήσει συζήτηση του σκηνοθέτη µε το κοινό. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις ταινίες που θα προ-
βληθούν, επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσµο: http://www.
innersense.com.au/productions/mousoulis/syd2016.html

Μια βραδιά µε 
τον Μπιλ Μουσούλη

ΛΕΣΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΙ∆ΝΕΪ




