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ZHTEITAI
Κυρία για τη φροντίδα δύο μικρών παι-

διών,  3 μέρες τη βδομάδα, 5 ώρες την ημέ-
ρα ($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 επικοι-

νωνήσουν με τον Kerry στο 0400 076548.

ZHTEITAI
Πωλητής/πωλήτρια  

για μαγαζί με ηλεκτρικές συσκευές. 
Να γνωρίζει την ελληνική 

και αγγλική γλώσσα και με γνώσεις 
ηλεκτρονικών υπολογιστών

Για περισσότερες πληροφορίες 
info@napf.com.au

ph.: 9799 9555 | Fax: 9799 5577

Θερµή υποδοχή στον ∆ήµαρχο Χανίων, 
στις εκδηλώσεις για τη Μάχη της Κρήτης

Σ τις εκδηλώσεις, οι οποίες κορυφώ-
θηκαν το Σάββατο 9 και την Κυρια-
κή 10 Απριλίου στη Μελβούρνη 
για την 75η επέτειο της Μάχης της 

Κρήτης, παρευρέθηκε ο ∆ήµαρχος Χα-
νίων, Τάσος Βάµβουκας, αποδεχόµενος 
σχετική πρόσκληση των Κρητικών Σω-
µατείων της Μελβούρνης. Οι εκδηλώσεις 
διοργανώθηκαν από την Παγκρήτια Ένω-
ση Μελβούρνης, την Κρητική Αδελφότητα 
Μελβούρνης, υπό την αιγίδα της Κρητικής 
Οµοσπονδίας Αυστραλίας και Νέας Ζη-
λανδίας και του Συντονιστικού Συµβουλί-
ου Μνήµης για τη Μάχη της Κρήτης.
Η υποδοχή, που επιφυλάχτηκε τόσο στον 
∆ήµαρχο Χανίων όσο και στους υπολοί-
πους εκπροσώπους της ελληνικής απο-
στολής ήταν πολύ θερµή, ενώ αξίζει να 
σηµειωθεί ότι για πρώτη φορά στις εν 
λόγω εκδηλώσεις έδωσε το παρόν ∆ήµαρ-
χος Χανίων, εκπροσωπώντας επίσηµα τα 
Χανιά. Σε οµιλία του, στο πλαίσιο εκδή-
λωσης, που οργάνωσαν τα οµογενειακά 
σωµατεία προς τιµή της ελληνικής αποστο-
λής, της κυβέρνησης της Αυστραλίας, της 
Νέας Ζηλανδίας, και των τριών βετεράνων 
Αυστραλών µαχητών, που κατοικούν στη 
Μελβούρνη, ο ∆ήµαρχος Χανίων επεσή-
µανε ότι είναι ηθική µας υποχρέωση να 
αποδίδουµε την οφειλόµενοι τιµή σε εκεί-
νους, που πιστοί στα ιδανικά της ελευθερί-
ας πάλεψαν και θυσιάστηκαν σε µια κοινή 
προσπάθεια αποτροπής του εισβολέα. “Η 
µεγάλη απόσταση µεταξύ Κρήτης και Αυ-
στραλίας δεν στάθηκε αποτρεπτική αναφο-
ρικά µε την απόφαση µου να παρευρεθώ 
στις σηµαντικές επετειακές εκδηλώσεις, µε-
ταφέροντας µε την ευκαιρία της παρουσίας 
µου και τους εγκάρδιους χαιρετισµούς των 

συνδηµοτών µου, προς όλους εσάς τους 
οµογενείς αδελφούς µας” , ανέφερε χαρα-
κτηριστικά ο κ. Βάµβουκας, προσθέτοντας 
ότι έπειτα από ενέργειες του και σχετική 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Χα-
νίων κατασκευάστηκε µνηµείο στην οδό 
Τσικαλαριών, όπου τοποθετήθηκε πλακέ-
τα, καθώς και πληροφοριακές πινακίδες, 
προς τιµήν των ηρώων της Μάχης της 42η 
οδού. Μάλιστα, ο ∆ήµαρχος Χανίων δεν 
παρέλειψε να αναφερθεί ιδιαιτέρως στους 
ανθρώπους, που βρέθηκαν πριν από 75 
χρόνια στην Κρήτη, τους Βετεράνους Αυ-
στραλούς ήρωες, ευχαριστώντας τους θερ-
µά για την προσφορά, την αυτοθυσία και 
τον αγώνα τους.
“Χρέος όλων µας σήµερα είναι να διατη-
ρήσουµε άφθαρτες τις διαχρονικές αξίες, 
που εκείνοι µας κληροδότησαν µε εκατόµ-
βες θυσιών και να εγγυηθούµε την ασφά-
λεια, τη σταθερότητα, την αξιοπρέπεια, την 
πρόοδο και την ευηµερία για µία πατρίδα 
περήφανη και ελεύθερη”, κατέληξε στην 
οµιλία του ο ∆ήµαρχος Χανίων, απευθύ-
νοντας παράλληλα στους εκπροσώπους 
της ελληνικής οµογένειας πρόσκληση για 
τις επετειακές εκδηλώσεις της Μάχης της 
Κρήτης, που διοργανώνονται από τις 15 
έως τις 22 Μαΐου στα Χανιά.
Τις επόµενες ηµέρες ο ∆ήµαρχος Χανίων 
θα έχει την ευκαιρία να επισκεφθεί τους 
Επισκόπους ∆έρβης, κ. Ιεζεκιήλ, και Μι-
λητουπόλεως, Ιάκωβο. Παράλληλα, ο κ. 
Βάµβουκας, θα επισκεφθεί το Κοινοβού-
λιο, θα έχει συνάντηση µε την Επιτροπή 
Φιλίας Ελλάδας – Αυστραλίας, ενώ συνα-
ντήσεις από πλευράς του ∆ηµάρχου Χανί-
ων θα πραγµατοποιηθούν και µε εκπρο-
σώπους της ελληνικής οµογένειας.

Συνεχίζεται όπως και στο παρελθόν η προβο-
λή ταινιών στην αίθουσα του Αγίου Σπυρίδωνα 
επί της Gardeners Road στο Kingsford, δια το 
Κέντρο Προνοίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυ-
στραλίας. Προς τούτο ανακοινώνεται ότι αύριο 
Πέµπτη 14 Απριλίου 2016 και ώρα 9.30 πρω-
ϊνή, ο Κώστας Τζαβέλλας και ο Τάσσος Πέτρου 
θα παρουσιάσουν την Μεγάλη ∆ιεθνή Υπερπα-
ραγωγή: «ΤΟ ΜΑΝΤΟΛΙΝΟ ΤΟΥ ΛΟΧΑΓΟΥ 
ΚΟΡΕΛΙ». 
Μια ιστορία αγάπης ενός Ιταλού Αξιωµατικού 
µε µια νησιωτοπούλα της Κεφαλλονιάς µε φό-
ντο τον 2ο Παγκόσµιο Πόλεµο, την Κατοχή και 
την µεγάλη σφαγή των Ιταλών στην Κεφαλλονιά 
από τους Γερµανούς µετά τη συνθηκολόγηση 
της Ιταλίας. 
Πρωταγωνιστούν: Nicholas Cage, Penelope 
Cruz και µαζί τους η Ειρήνη Παπά, ο John Hurt, 
ο Christian Bale και χιλιάδες κοµπάρσοι. 
Σκηνοθεσία: ο βραβευµένος John Madden.
Θα προσφερθούν όπως πάντα καφές, τσάι, µπι-
σκότα, κουλούρια όπως επίσης µεσηµεριανό φαγητό, µαγειρεµένο από τις ακούραστες 
κυρίες της Γυναικείας Επιτροπής του Αγίου Σπυρίδωνα!
Είσοδος ΕΛΕΥΘΕΡΑ - ΕΝΤΕΛΩΣ ∆ΩΡΕΑΝ

 
 

 

 
Volunteers Wanted! 

 
HPSOP is looking for volunteers (50yrs+) who speak, 
read and write English well, and also speak Greek, to talk 
about health issues to groups of Greek older people in 
Sydney Metro area. Applications close 6 June 2016. Call: 
Habib/Kate: 9281 3588 or 1800 451 488 or email: 
health@cpsa.org.au 

Προβολή ταινίας στο χωλ του Αγίου 
Σπυρίδωνα αύριο Πέµπτη 14 Απριλίου




