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Key criteria of business include:
- Long, well established business.
- High income and turnover.
- Nothing to spend.
- Security system cctv included.
- Air conditioned.
-  Low risk /high reward for those who have 

food business and management experience.

- Fantastic opportunity for family business.
- No menu or opening time limitations.
- Cheap rent.
-   No lease limitations or you can choose to 

buy the building.
- Relaxed working environment.
- Sale price is less than 1 year’s income.
- WIWO $350k

Cooma Cafe-
An all year round busy cafe in a highly desired main St location. This profitable business caters 
for high levels of South Coast and Snowy Mountains traffic, as well as constant local customers. 
Having built a successful reputation, the owner would like to retire.
An opportunity exists for serious buyers to negotiate  a trial period before commiting to purchase.

Sincere buyers with approved funds only. 
Please ask for Fiona or Mr. Can on 0417 203 861 or 02 6452 6537.

BUSINESS FOR SALE

ZHTEITAI
Κυρία για τη φροντίδα δύο μικρών παιδιών, 

3 μέρες τη βδομάδα, 5 ώρες την ημέρα ($15 την ώρα). 
Οι ενδιαφερόμενες παρακαλούνται  να επικοινωνήσουν με την 

Βιολέτα στο 0414 455 169.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Πρεσαδόρος για πλήρη απασχόληση (full time) 

σε στεγνοκαθαριστήριο του Vaucluse. 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν 

με τον Kerry στο 0400 076548.

Το Ελληνικό Φεστιβάλ Σύδνεϋ  
Με την υποστήριξη της  

KAT' EIKONA 

Μυθιστόρημα του καθηγητή Γιώργου Παξινού 
Δυο δίδυμα αδέφλια μεγαλώνουν χωρίς να γνωρίζει ο ένας την ύπαρξη του 

άλλου... Το πρώτο αυτό μυθιστόρημα του διακεκριμένου επιστήμονα παρουσιά-
ζει ο καθηγητής Βρασίδας Καραλής. 

Τετάρτη 9 Μαρτίου 7.00 μ.μ. 
Greek Community Club,  
206-210 Lakemba Street, Lakemba 
Είσοδος ελεύθερη 
Επικοινωνία: 9750 0440 ή  
greekfestival@goc.com.au 

η ακούραστη πρόεδρος Ειρήνη Ανέστη.
Στην οµιλία της, η κα Ανέστη, µεταξύ άλλων ανέφερε τις προσπάθειές τής 
ΟΕΕΓΑ στα τα 20 χρόνια της για την πρόοδο των Γυναικών, την προσφο-
ρά τους στην κοινωνία και την εξύψωση τής θέσης των Ελληνίδων στην 
Αυστραλία, ενώ είναι και το στήριγµα κάθε πρωτοβουλίας και αξιόλογης 
προσπάθειας για κοινωνική αλληλεγγύη. Στη συνέχεια η κα Ανέστη ανα-
φέρθηκε στις πλευρές φιλανθρωπίας που ενισχύει µε τα έσοδα που προ-
έρχονται από την Ηµέρα τής Γυναίκας.
Η ΟΕΕΓΑ, λοιπόν, ενισχύει το πρόγραµµα γνωστής εκκλησίας µας (σ.σ. 
µάλλον εννοεί τον ιερό ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης), που προ-
σφέρει καθηµερινά συσσίτια για άστεγους και άπορα άτοµα. Ακόµα η 
ΟΕΕΓΑ αγοράζει αναπηρικές καρέκλες που προσφέρει σε γηροκοµεία, 
χρηµατοδοτεί κηδείες για µοναχικά άτοµα που δεν έχουν πόρους για την 
ταφή τους, βοηθεί να θεραπευτούν άτοµα που υποφέρουν από την χρήση 
ναρκωτικών και τις οικογένειές τους, ενισχύει οικονοµικά την Θεολογική 
Σχολή τής Ιεράς Αρχιεπισκοπής και το Τµήµα Ελληνικών στο Πανεπιστή-
µιο Μακουόρι. 
«Η πρόθυµη συµµετοχή τής οµογένειας στις εκδηλώσεις τής ΟΕΕΓΑ έχει 
αναγνωριστεί και εκτιµηθεί από τους θεσµούς και τον κόσµο. Η σχέση και 
η άψογη συνεργασία τής ΟΕΕΓΑ µε το κοινό µας είναι µια ιερή υπόθεση 
για την οποία εγώ και το συµβούλιό µας σάς ευχαριστούµε µε όλη µας την 
καρδιά», είπε η κα Ανέστη τελειώνοντας την οµιλία της.
Εκτός από την κα Ανέστη µίλησαν η Εργατική πολιτικός, κα Σοφία Κώτση, 
που αναφέρθηκε στο πλούσιο έργο τής ΟΕΕΓΑ και η κα Σοφία Καθαρείου, 
ένα από τα ιδρυτικά µέλη τού φορέα πριν 20 χρόνια. 
Οµως, την  παράσταση έκλεψε θα λέγαµε η γνωστή και αγαπηµένη τρα-
γουδίστρια τής οµογένειας, σοπράνο Ελένη Ζερεφού, µε τη καταπληκτική 
φωνή της που κέρδισε το θερµό χειροκρότηµα των συνδαιτυµόνων.  
Οπως είπαµε, η ΟΕΕΓΑ βραβεύει την Γυναίκα για την προσφορά της σε 
όποιο τοµέα τής κοινωνίας παράγει έργο και φέτος τιµήθηκαν τέσσερεις 
γυναίκες:
*  Η ιατρός ερευνήτρια στον πόλεµο εναντίον τού καρκίνου στα παιδιά, 

Μαρία Τσιόλη, που ευχαρίστησε τους γονείς της, την αδελφή της, τον 
σύζυγο και το παιδί της για την ανεκτίµητη βοήθειά τους, αλλά και στον 
φηµισµένο επιστήµονα ∆ρ Γιώργο Παξινό που τα συγγράµµατά του είναι 
πολύτιµη βοήθεια στις έρευνές της.

*  Η νεαρή Κωνσταντίνα Γεωργούλα, κόρη τού φηµισµένου ζαχαροπλά-
στη τής παροικίας µας Σάκη Γεωργούλα (Sweet Fantasy Cakes), η οποία 
σπούδασε ζαχαροπλαστική στη Γαλλία και εργάστηκε σε µεγάλο ξενο-
δοχείου τού Παρισιού για ν’ αποκτήσει πείρα. Οµως, η Κωνσταντίνα, 
συγκίνησε όλους µε τις τρυφερές αναφορές στην µητέρα της που δεν 
είναι πια µαζί µας.   

*  Η επιχειρηµατίας και σύζυγος κορυφαίου καρδιολόγου, κα Μπέτι Λι, 
πολύ δηµοφιλής στη ελληνική κοινωνία τού Σίδνεϊ για την γενναιο-
δωρία της στην ενίσχυση κάθε φιλανθρωπικού σκοπού, προσφέροντας 
πολλές χιλιάδες δολάρια κάθε χρόνο σε παροικιακές οργανώσεις και 
φορείς που ασχολούνται µε την  φιλανθρωπία.

*  Η κα Σοφία Κάρη βραβεύτηκε από την ΟΕΕΓΑ για το πολύ σηµαντικό 
φιλανθρωπικό της έργο.     

Ανάµεσα στους συνδαιτυµόνες διακρίναµε τον γερουσιαστή Αθα Συνοδι-
νό, την βουλευτή κα Σοφία Κώτση, την δηµοτική σύµβουλο Άντζελα Βυ-
θούλκα µε την µητέρα της Χριστίνα, τον πρόεδρο της ΑΧΕΠΑ κ. Γιάννη 
Καλλιµάνη µε τη σύζυγο του κα Έφη Καλλιµάνη, τους συνάδελφους και 
φίλους Αλέκο και Σοφία Καθαρείου (ιδρύτρια και επίτιµο πρόεδρο της 
ΟΕΕΓΑ), την πρόεδρο τού Λυκείου Ελληνίδων κα Κάθυ Στογιάνοβιτς 
και την επίτιµο πρόεδρο κα Μαρίνα Ευθυµίου, την διευθύντρια τού Τµή-
µατος Ελληνικών στο Πανεπιστήµιο ΝΝΟ ∆ρ Ευφροσύνη ∆εληγιάννη, 
τον κ. Γιώργο και κα Ντόρα Γιακουµίδη, τους δικηγόρους κ. Γιάννη 
Θεοδωρίδη και Νίκο Αγγελο, την Πρόεδρο του Συλλόγου Αθηναίων, 
κα Καίτη Βαλή, κ.α.  Χρέη τελετάρχη ετέλεσε η ικανότατη και δραστήρια 
γραµµατέας της ΟΕΕΓΑ, Εύη Γεωργακάκου.  




